
1 
 

Zápisnica zo schôdze  

Obecného zastupiteľstva v Beloveži 

dňa 29.09.2021 o 17.00 hod. 

 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o plnení uznesení ObZ za I. polrok 2021 

5. Zmena investičného zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 

6. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu obce na rok 2021 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Prítomní: 

Štatutár: 

Jozef Kostura 

 

Hlavný kontrolór obce: 

            Ing. Miloš Mikula 

 

Prítomní poslanci:  

1. Ing. Martin Nemec,  

2. Ing. Daniel Ščasný  

3. MUDr. Peter Čičvara  

4. MUDr. Jozef Leškanič 

5. Ján Basár 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Štatutár Jozef Kostura otvoril schôdzu ObZ  privítaním prítomných členov. 

Konštatoval, že prítomných je 5 zo 7 poslancov a ObZ je uznášaniaschopné. 

   

 

K bodu 2:  Schválenie programu  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom schôdze a vyzval prítomných, či 

súhlasia s uvedeným programom. Zástupca starostu Ing. M. Nemec predniesol návrh na 

doplnenie programu schôdze o Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce 
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Beloveža za rok 2020, ktorý navrhol zaradiť ako 7. bod programu. Po formálnom odhlasovaní 

pôvodného návrhu dal starosta hlasovať o návrhu Ing. Nemca na doplnenie programu. 

 

Hlasovanie za doplnenie programu:  ZA:4 Proti:1  Zdržalo sa:0  

 

Za:  

4 

Ing. Nemec, Basár, MUDr. Čičvara,  

MUDr. Leškanič  

Proti: 1 Ing. Ščasný 

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schválilo doplnenie programu o bod č. 7: Návrh na 

schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Beloveža za rok 2020 

 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Martina Nemca. Za overovateľov zápisnice boli určení 

MUDr. Peter Čičvara a MUDr. Jozef Leškaniča. 

 

 

K bodu 4: Správa o plnení  uznesení ObZ za I. polrok 2021 

    

Hlavný kontrolór obce Ing. Miloš Mikula  informoval prítomných  o správe a plnení 

uznesení ObZ za I. polrok 2021. Následným hlasovaním zobrali poslanci uvedenú správu 

formálne na vedomie. 

 

Hlasovanie:  ZA:5  Proti: 0 Zdržalo sa: 0   

 

Za:  

5 

Ing. Nemec, Basár, MUDr. Čičvara,  

MUDr. Leškanič, Ing. Ščasný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 Obecné zastupiteľstvo v Beloveži zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 

ObZ v Beloveži za I. polrok 2021 

 

 

K bodu 5: Zmena investičného zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 

 

Starosta obce prítomných poslancov informoval o zmene investičného zámeru 

rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Uvedený zámer zdôvodnil ekonomickou nevýhodnosťou 

pôvodného projektu (cca 120 tis. eur), ako aj nevyhovujúcimi parametrami pôvodnej 

požiarnej stanice, tak zo stavebného hľadiska, ako aj z hľadiska bezpečnosti a plynulosti 

premávky na ceste I. triedy na predmetnom úseku. Nový projekt, ktorý podľa starostu bude 

skompletizovaný v priebehu najbližších dvoch týždňoch počíta s vybudovaním požiarnej 

zbrojnice na základoch dreveného skladu v areáli Obecného úradu a podľa slov starostu obec 

disponuje aj súhlasom vlastníka pozemku (Greckokatolícke arcibiskupstvo Prešov). Starosta 
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odpovedal na doplňujúce otázky, no žiadny z poslancov nemal zásadne pripomienky 

k investičnému zámeru. Následnými hlasovaniami poslanci jednohlasne zobrali na vedomie 

informáciu starostu obce o príprave zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, schválili 

zmenu investičného zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a nakoniec schválili 

vypracovanie novej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu.  

 

Hlasovanie: ZA: 5  Proti:  0        Zdržalo sa: 0 

 

Za: 5 Ing. Nemec, Basár, MUDr. Čičvara,  

MUDr. Leškanič, Ing. Ščasný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži zobralo na vedomie informáciu starostu obce o príprave 

zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, schválilo zmenu investičného zámeru 

rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a schválilo vypracovanie novej projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu 

 

 

K bodu 6: Návrh na III. zmenu programového rozpočtu obce na rok 2021 

 

Ing. Miloš Mikula oboznámil poslancov s návrhom na III. zmenu programového 

rozpočtu obce na rok 2021. Ako uviedol, priaznivá posledná prognóza Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť umožňuje navýšenie bežných príjmov rozpočtu obce. Tieto príjmy plánuje 

obec použiť vo výdavkoch kapitálového rozpočtu na vypracovanie novej projektovej 

dokumentácie v súvislosti so zmenou investičného zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, 

na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zateplenie budovy materskej 

školy, nákup sviatočného verejného osvetlenia a rozšírenie počtu svetelných bodov v II. etape 

rekonštrukcie verejného osvetlenia.  

Starosta obce následne vysvetlil dôvod potreby vypracovania novej projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu a zateplenie budovy materskej školy. Ako uviedol, podľa 

informácií ktoré obdŕžal bola pôvodná výzva na zateplenie materskej školy zastavená a 

určené finančné zdroje boli presmerované na zmierňovanie dôsledkov pandémie choroby 

COVID-19. Táto výzva rátala s rekonštrukciou, resp. zateplením budov v energetickej triede 

A1 a bola limitovaná výškou 170 tis. eur. Za takúto sumu by pri súčasných cenách stavebného 

materiálu realizácia rekonštrukcie budovy materskej školy nebola realizovateľná. Nová výzva 

je koncipovaná v súlade s legislatívnymi zmenami s cieľom maximálne znižovať negatívne 

dopady na životné prostredie a rekonštruované stavby budú spadať pod energetickú normu 

A0. V tejto energetickej triede sa už ráta so znížením spotreby energie nielen použitím 

správnych stavebných materiálov, ale aj ďalšími technologickými riešeniami ako je 

rekuperácia, fotovoltaika alebo tepelné čerpadlá. Nová výzva navyše umožňuje realizáciu 

jednotlivých projektov až do výšky 1 mil. eur. Ako na záver svojho vystúpenia uviedol 

starosta obce, termín na predkladanie projektov je do konca októbra. Cena projektovej 

dokumentácie bude obec stáť cca 6 000 €, no v prípade úspešnosti grantu bude táto čiastka 

zahrnutá do hodnoty projektu ako oprávnený výdavok. 
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V rámci diskusie k tomuto programu prvý ako vystúpil poslanec J. Basár, ktorý 

poukázal aj na zlý stav strechy na materskej škole a odporučil tento zámer podporiť, nakoľko 

v prípade úspešnosti projektu tak obec v budúcnosti usporí na energiách nemalé finančné 

prostriedky. 

 

 Ing. Ščasný sa opýtal na schválenie pôvodného projektu. Podľa jeho vedomosti 

zastupiteľstvo nič neschválilo a neexistuje o tom ani žiadne uznesenie. Poukázal, že na 

zastupiteľstve pri schvaľovaní príslušnej rozpočtovej zmeny (6.10.2020, poznámka) na 

otázku, prečo obec uhradila faktúru za projektovú dokumentáciu, bolo hlavným kontrolórom 

prezentované, že ide o formálnu záležitosť, nakoľko v prípade úspešnosti grantu budú náklady 

na projektovú dokumentáciu zahrnuté do oprávnených výdavkov. Hlavný kontrolór 

konštatoval, že na spomínanom rokovaní obecného zastupiteľstva len uviedol fakty platné 

v danom čase. Na to zareagoval hlavný starosta tým, že to bolo organizovanie minuloročného 

referenda o odvolanie starostu, kde sa podľa jeho tvrdenia aktívne angažoval aj poslanec 

Ščasný, ktoré vyvolalo neistotu u partnerov a spolupracovníkov obce a to bolo hlavným 

dôvodom toho, že projektant vystavil obci faktúru za projektovú dokumentáciu na zateplenie 

škôlky a urgoval jej úhradu ešte predtým, ako bolo zrejme, či bude grant úspešný alebo nie.    

 

MUDr. Leškanič položil otázku, či aj v prípade, ak obec nebude úspešná v získaní 

grantu v rámci tejto novej výzvy, bude musieť znášať náklady na projektovú dokumentáciu. 

Ing. Nemec odpovedal, že každá takáto výzva predstavuje pre obce vždy určité riziko a ak 

neuspejú, jednoducho budú musieť uhradiť náklady na projektovú dokumentáciu zo svojich 

rozpočtov. A i keď pripustil, že čiastka 6 000 € predstavuje pre obce ako Beloveža pomerne 

vysokú finančnú záťaž, položil otázku, či sa chceme aktívne pokúsiť v tejto obci niečo 

zmeniť, alebo budeme len alibisticky čakať zo založenými rukami a dúfať, že nám niekto 

pomôže. Konštatoval, že v prípade úspešnosti výzvy by sme výrazným spôsobom zhodnotili 

majetok obce a na dlhé obdobie zabezpečili moderné, bezpečné a zdravé prostredie pre 

výchovu našich detí. Na margo poznámky Ing. Ščasného k pôvodnému projektu, že 

zastupiteľstvo nič neschvaľovalo, poznamenal, že si veľmi dobre pamätá rokovanie obecného 

zastupiteľstva (21.11.2019, poznámka), na ktorom všetci prítomní poslanci zámer zatepliť 

materskú školy po oboznámení starostom obce o zverejnení výzvy bez výhrad podporili 

a odhlasovali zaň. Otázne môže byť, ako zapisovateľ naformuloval predmetné uznesenie 

z tohto zastupiteľstva.     

 

Po ukončení dal starosta hlasovať o tomto bode programu.  

 

Hlasovanie :  ZA: 4 Proti: 1 Zdržalo sa: 0    

 

 Za:  

4 

Ing. Nemec, Basár, MUDr. Čičvara,  

MUDr. Leškanič,  

Proti: 1 Ing. Ščasný 

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schválilo  III. zmenu rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 

podľa prílohy č. 1 
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K bodu 7: Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Beloveža za rok 2020  

 

 V rozpravy úvode rozpravy vystúpil Ing. Martin Nemec, ktorý prítomným odôvodnil, 

prečo navrhol doplniť program rokovania ObZ o tento bod. Ocenil nielen odbornú 

spôsobilosť Ing. Mikulu pri výkone funkcie hlavného kontrolóra ale vyzdvihol hlavné jeho 

činnosť a angažovanosť v prospech samosprávy obce nad rámec jeho funkcie. Konkrétne 

uviedol je činnosť pri tvorbe rozpočtu obce, výročnej správy obce, všeobecne záväzných 

nariadení, smerníc, pri odbornom poradenstve, alebo iných činnostiach ekonomickej povahy. 

Spomenul aj jeho angažovanosť pri založení a fungovaní obecného podniku, ktorý získal 

štatút registrovaného sociálneho podniku a podieľal sa na príprave oboch žiadostí 

o regionálny príspevok v rámci programu podpory najmenej rozvinutých okresov, z ktorých 

jedna bola úspešná a došlo k zazmluvneniu grantu vo výške 10 tis. eur. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti je presvedčený, že Ing. Mikula si odmenu zaslúži a navrhol OZ schváliť odmenu 

hlavnému kontrolórovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vo výške 30 % súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2020. Následne sa do rozpravy 

prihlásil poslanec Ján Basár, ktorý taktiež vysoko ocenil odborné a ľudské kvality Ing. Mikulu 

a poďakoval mu za jeho angažovanosť v prospech obce. 

 

Po ukončení rozpravy dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu na schválenie 

odmeny pre hlavného za rok 2020. 

 

Hlasovanie :  ZA: 4 Proti: 1 Zdržalo sa: 0    

 

 Za:  

4 

Ing. Nemec, Basár, MUDr. Čičvara,  

MUDr. Leškanič,  

Proti: 1 Ing. Ščasný 

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schválilo  odmenu hlavnému kontrolórovi obce Beloveža 

za rok 2020 vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2020 

 

 

K bodu 8: Rôzne  

* Ako prvé sa v bode rôzne prejedávala žiadosť pána Ing. Jána Džupíra o vydanie kľúčov od 

budovy šatní na futbalovom ihrisku v Beloveži. V úvode si vzal slovo starosta obce 

a podrobne oboznámil prítomných poslancov s doterajším priebehom vybavovania žiadosti 

Ing. Džupíra. Ako uviedol, Ing. Džupír dňa 20.08.2020 osobne priniesol na Obecný úrad v 

Beloveži písomnú žiadosť Športového klubu ŠK Beloveža o vydanie kľúčov od budovy šatní 

na futbalovom ihrisku a to na zabezpečenie tréningového procesu mládeže a za účelom 

úschovy tréningových pomôcok, tvrdiac, že je tajomníkom uvedeného športového klubu. 

Starosta Ing. Džupíra informoval, že on ako štatutár obce zodpovedá za obecný majetok 

a nemôže kľúče vydať len tak hocikomu, kto o to požiada. Konštatoval, že nemá žiadnu 

vedomosť o založení, resp. existencii nového športového klubu ŠK Beloveža. Požiadal od 

Ing. Džupíra, aby objasnil, kto a kedy založil nový športový klub, koľko má členov, ako 

funguje, či má schválené stanovy a či vie preukázať, že je tajomníkom klubu. Keďže nedostal 

uspokojivú odpoveď, oznámil Ing. Džupírovi, že za takýchto okolnosti mu kľúče od šatní 
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v žiadnom prípade nevydá a informoval ho, že na jeho žiadosť mu oficiálne odpovie 

písomnou formou. Keďže na žiadosti nebola uvedená adresa Športového klubu ŠK Beloveža, 

starosta vyzval Ing. Džupíra, aby vo svojej žiadosti doplnil oficiálnu adresu športového klubu, 

na ktorú by mu mohla byť doručená písomná odpoveď. Ten požiadal, aby bola žiadosť 

zaevidovaná a opustil budovu Obecného úradu. Starosta následne existenciu údajného 

športového klubu overil v registri mimovládnych neziskových organizácii na stránke 

Ministerstva vnútra SR, kde zistil, že žiadny Športový klub ŠK Beloveža nie je oficiálne 

zaregistrovaný, čiže v podstate neexistuje. Ako ďalej uviedol, po určitom čase Ing. Ďzupír na 

sociálnych sieťach zverejnil tzv. verejné vyhlásenie Športového klubu ŠK Beloveža k danej 

veci, kde ako samozvaný tajomník  neexistujúceho športového klubu o celej veci hrubým 

spôsobom zavádzal verejnosť uvádzaním lží a poloprávd. Starosta na koniec svojho 

vystúpenia vyzval Ing. Džupíra, ktorý sa osobne zúčastnil na rokovaní obecného 

zastupiteľstva, aby prítomným poslancom sám vysvetlil ako je to vlastne s existenciou 

športového klubu ŠK Beloveža a spýtal sa, či môže človek bez oficiálnej trénerskej licencie 

viesť tréningový proces, nakoľko tréner preberá aj určitú zodpovednosť za život a zdravie 

zverených deti.  

Ing. Ďzupír vo svojom vystúpení priznal, že športový klub ŠK Beloveža ešte nie je 

oficiálne zaregistrovaný, ale to je podľa neho len formalita. Kľúče od šatní požaduje aj z 

dôvodu, aby pri procese registrácie mohol ako sídlo športového klubu uviesť súpisné, resp. 

orientačne číslo budovy šatní. 

MUDr. Leškanič sa Ing. Džupíra spýtal, prečo sa rozhodol založiť nový klub, keďže 

máme v obci stále oficiálne zaregistrovaný klub TJ Beloveža. A pripomenul, Ing. Džupírovi, 

že to bol on sám, kto zhruba pred rokom na rokovaní Obecnej rady vyhlásil, že na najbližšej 

výročnej schôdzi prevezme vedenie TJ Beloveža a následne pod jej hlavičkou rozbehne 

činnosť klubu s mládežníckymi kategóriami. Obecná rada vyjadrila plnú podporu jeho 

zámerom a plánom pri práci s mládežou a bolo dohodnuté, že okamžite po členskej schôdzi a 

svojom zvolení do vedenia klubu TJ Beloveža, predloží obci potrebnú dokumentáciu, aby 

s ním, ako štatutárom klubu obec mohla vstúpiť do oficiálnych rokovaní. MUDr. Leškanič 

zdôraznil, že ubehol takmer rok a Ing. Džupír nič obci nepredložil. Na tieto otázky Ing. 

Džupír nevedel adekvátne odpovedať a opakovane rozprával o budúcich plánoch a aktivitách 

nového, ešte nezaregistrovaného (t. j. nejestvujúceho) športového klubu. 

Ing. Nemec povedal, že v minulosti viackrát vyzdvihol  a pochválil aktivitu Ing. 

Džupíra pri práci s mládežou a vyjadril presvedčenie, že podľa jeho názoru žiadny 

z poslancov nebude mať problém podporiť mládežnícky futbal ako taký. Upozornil však, že 

na nakladanie s obecným majetkom sa vzťahujú určité právne normy. Konkrétne 

v podmienkach našej obce sú to Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, na 

základe ktorých užívanie obecného majetku inými subjektmi sa vždy musí realizovať len na 

základe určitého právneho vzťahu. Keďže na uzatvorenie zmluvného  vzťahu sú potrebné 

vždy minimálne dva subjekty, problém vidí v tom, že momentálne jeden subjekt chýba, keďže 

ŠK Beloveža nie je ešte oficiálne zaregistrovaný, t. j. de facto neexistuje. Doporučil Ing. 

Džupírovi, aby admistratívne dokončil proces registrácie nového športového klubu a k jeho 

žiadosti by sa ObZ vrátilo na jednom z najbližších rokovaní. O slovo sa prihlásil hlavný 

kontrolór obce, ktorý len potvrdil to, čo povedal už jeho predrečník, citujúc ustanovenie 

z článku 7 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, podľa ktorého obec 

alebo obecná organizácia môže prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke fyzickým alebo 

právnickým osobám hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie 
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svojich úloh. Obecné organizácie predkladajú návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať presnú špecifikáciu majetku, účel, 

spôsob a čas užívania, výšku nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky 

odstúpenia od zmluvy. Taktiež citoval ustanovenie článku 7 ods. 4, na základe ktorého nájom 

majetku obce, najmä ak ide o charitatívne, humanitárne, športové účely a podujatia, alebo iné 

verejnoprospešné účely je možný za zníženú odplatu, ktorú schváli ObZ 3/5-vou väčšinou 

všetkých poslancov. Aj napriek uvedeným skutočnostiam Ing. Džupír trval na vydaní kľúčov 

od šatní, aby sa deti mali kde prezliekať a aby uskladnil tréningové pomôcky ktoré zabezpečil 

od futbalového zväzu. Následne sa obrátil na poslancov ObZ s ďalšou žiadosťou a to 

o zakúpenie sady dresov pre mladých futbalistov a to z čiastky schválenej v rozpočte na rok 

2021 vo výške 600 € pre TJ Beloveža. Hlavný kontrolór poznamenal, že nie je možné 

poskytnúť dotáciu neexistujúcemu subjektu. Starosta obce sa telefonicky spojil s bývalým 

prezidentom TJ Beloveža Jozefom Markom, ktorý oznámil, že v čase riadenia futbalového 

klubu zo svojich peňazí zabezpečil futbalistom 5 sád dresov pre dospelých a 2 sady 

mládežníckych dresov, taktiež cca 30 ks tréningových lôpt a 5 ks zápasových lôpt. Toto 

športové vybavenie by podľa jeho vedomosti malo byť v budove šatní. Starosta konštatoval, 

že to nie je možné overiť, nakoľko bývalí funkcionári futbalového klubu mu dodnes ani na 

jeho opakované výzvy neodovzdali kľúče od všetkých miestnosti v budove šatní.  

Ing. Ščasný povedal, že treba podporiť mládež a preto odporúča kľúče od šatní Ing. 

Džupírovi vydať, no dotáciu by za daných okolností neposkytol. Poslanec Basár taktiež ocenil 

iniciatívu a aktivitu Ing. Džupíra pri práci s mládežou, no poznamenal, že nie je mu nič známe 

o činnosti nového športového klubu. Odporučil Ing. Džupírovi nový športový klub čím skôr 

oficiálne zaregistrovať, aby sa obec v zmysle platných právnych predpisov mohla jeho 

žiadosťou seriózne zapodievať. Ing. Džupír nato demonštratívne opustil rokovanie ObZ so 

slovami, že si so svojou žiadosťou počká na nového starostu a nové zastupiteľstvo. 

 

* Ako ďalšia sa v bode „Rôzne“ prejednávala žiadosť Ladislava Storinského o vydanie 

stanoviska obce k odkúpeniu pozemku v k. ú. obce Beloveža, C KN 2873/4 o výmere 129 m², 

zapísanej na LV 1010 od SPF. Kúpe predmetného pozemku musí predchádzať kladné 

stanovisko obce, v ktorom si obec neuplatňuje predkupné právo na predmetnú parcelu. 

Pozemok chce odkúpiť za účelom osadenia plechovej garáže. Nakoľko vrchná hranica 

pozemku je susedná s parcelou, kde sa  otáčajú autá vyvážajúce komunálny odpad, zaväzuje 

sa v prípade kladného stanoviska obce nijako tomu nebrániť, ani uvedenú parcelu 

neohradzovať. K svojej žiadosti sa vyjadril Ladislav Storinský, ktorý sa osobne zúčastnil na 

rokovaní  ObZ a v podstate zopakoval to, čo uviedol v písomnej forme. Obz odporučilo dať 

starostovi kladné stanovisko obce na SPF pod podmienkou, že Ladislav Storinský poskytne 

obci písomné čestné prehlásenie o tom, že predmetnú parcelu v prípade jej kúpy neohradí, ani 

nijakým iným spôsobom nebude brániť autám vyvážajúcim komunálny odpad v otáčaní na 

susednej parcele. 

  

* Ďalšou v poradí bola žiadosť Michala Semhrica, trvale bytom Beloveža č. 2, o kúpu 

pozemku, parcely E KN 3623/2 o výmere 2253 m² (ostatná plocha), zapísanej na LV č. 1289 

v k. ú. Beloveža z dôvodu získania prístupu na parcelu v jeho vlastníctve (E KN 2552/3). 

V tejto súvislosti poukázal na čoraz častejšie sa vyskytujúci sa problém s posúvaním 

novostavieb do cesty, čo spôsobuje problém pri zimnej údržbe a pri zabezpečení plynulosti 

a bezpečnosti cestnej premávky. Poukázal aj na výzvu zo strany spoločnosti SAD Prešov, a.s. 

na riešenie tejto situácie, nakoľko práve pri stavbách posunutých do cesty zvyknú majitelia 
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týchto stavieb parkovať prakticky na ceste, čím v podstate blokujú celý jazdný pruh. V prípade 

žiadosti Michala Semhrica ObZ odporučilo predmetnú parcelu žiadateľovi odpredať, všetci prítomní 

sa však zhodli v naliehavosti potreby nájsť do budúcnosti nejaké koncepčné riešenie na zamedzenie 

daného nežiaduceho stavu. 

 

* Starosta tlmočil požiadavku riaditeľky materskej školy na schválenie zmeny prevádzkového 

času v materskej škole zo súčasných 7.00 – 17.00 hod na 6.30 – 16.30 hod. a zároveň na 

zvýšenie školného, ktoré sa nemenilo od roku 2013 a to zo 4 €/mesiac na            6 €/mesiac. 

Poslanci nemali žiadne výhrady voči návrhu p. riaditeľky. Prevádzkový čas materskej školy 

upraví starosta obce rozhodnutím v zmysle predloženého návrhu, na úpravu školného bude 

potrebná zmena platného, resp. prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia.  

 

* Eva Raticová, bytom Beloveža č. 69 požiadala obec o vykonanie štátneho stavebného 

dohľadu na stavbách postavených Jurajom Kataníkom, bytom Beloveža č. 87 na parcelách 

v k. ú. Beloveža, C KN 1357/1 (LV 1892) a E KN č. 2989/2 (LV 1674) z dôvodu, že tieto 

stavby sú postavené na parcelách v jej vlastníctve, bez jej vedomia a povolenia. Poslanci 

odporučili postúpiť žiadosť a celý spisový materiál na Spoločnú úradovňu okresu Bardejov, 

ktorá zabezpečuje výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku územného 

plánovania a stavebného poriadku. 

* Vo vzťahu k návrhu spoločnosti SOROKA, s.r.o. na vysporiadanie časti plochy bývalého 

hospodárskeho dvora zaniknutého poľnohospodárskeho družstva formou jednoduchých 

pozemkových úprav (JPÚ) starosta informoval poslancov, že Okresný úrad Bardejov, 

pozemkový a lesný odbor nariadil dňa 29.09.2021 konanie o o začatí pozemkových úprav 

(prípravné konanie). V tomto konaní vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote 15 dní od 

zverejnenia tohto nariadenia vyjadril k návrhu na začatie konania o JPÚ. Účelom prípravného 

konania je zistiť naliehavosť, opodstatnenosť, hospodársku účelnosť JPÚ a záujem vlastníkov, 

užívateľov a ostatných účastníkov konania o pozemkové úpravy. Realizáciou uvedených 

pozemkových úprav občania obce stratili pôvodnú prístupovú cestu od cintorína k bývalému 

areálu poľnohospodárskeho družstva, ktorá zároveň slúži ako prístupová komunikácia do 

lokalít ,,OSTRÁ“ a ,,HLUBOVÉ“. Tým by bol značnej časti občanov obce prakticky 

znemožnený prístup k parcelám v ich vlastníctve. Starosta zdôraznil, že je vo verejnom 

záujme, aby táto prístupová cesta  nebola súčasťou parcely, ktorá vznikne scelením a je našou 

morálnou povinnosťou využiť všetky dostupné možnosti aby táto komunikácia naďalej mohla 

slúžiť všetkým občanom obce Beloveža.  

 

* Starosta informoval poslancov, že Mária Jurčová, bytom Beloveža 263 mu oznámila, že 

počas prechádzky so svojim psom, napadli jej psa plemena yorkshirsky teriér dvaja psy 

plemena nemecky ovčiak vo vlastníctve maloletej Vanesy Vašenkovej. Jej pes na následky 

početných zranení uhynul. O tomto incidente podala hlásenie na polícii.   

 

* Starosta informoval poslancov, že dňa 01.10.2021 sa v obci otvára predajňa potravín 

MAJÁK a to v obecnej budove (Bystrý). Je ešte potrebné dokončiť prístrešok nad vstupom do 

predajne a zábradlie.  

 

* V ďalšej časti podal starosta krátku informáciu o činnosti obecného podniku. Ten 

zamestnával 16 zamestnancov, dvaja už boli z pracovného pomeru prepustení, dvaja sa 

rozhodli ukončiť pracovný pomer sami. Ako zdôraznil, práve získanie spoľahlivej pracovnej 
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sily bude jeden z najväčších problémov. Poznamenal, že časť pracovníkov pracuje na stavbe 

obecných bytových domov realizovaných spoločnosťou MARKO & MARKO, s.r.o., resp. na 

iných stavebných zákazkách tejto spoločnosti. Informoval, že spolu so zástupcom starostu 

Ing. Nemcom a hlavným kontrolórom Ing. Mikulom sa 06.09.2021 zúčastnili celoštátneho 

zhromaždenia obecných podnikov organizovaného Alianciou pre sociálnu ekonomiku na 

Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo viac ako sto sociálnych podnikov zo všetkých regiónov 

Slovenska. Starosta konštatoval, že aj napriek rôznym ťažkostiam, s ktorými sa od založenia 

nášho obecného podniku stretávame, môžeme jeho fungovanie  v kontexte s  praktickými 

skúsenosťami a problémami odprezentovanými na zhromaždení predstaviteľmi jednotlivých 

sociálnych podnikov označiť ako úspešné.   

 

* Starosta poukázal na pretrvávajúci problém s časťou občanov, resp. firiem, ktorí neplatia za 

vodu. V tejto súvislosti bol prijatý záver preveriť možnosti u externých firiem (napr. VVS) na 

zistenie čiernych odberov vody. Taktiež konštatoval mierne zlepšenie situácie v oblasti 

odpadového hospodárstva, no aj napriek tomu poukázal na potrebu zvážiť možnosť zvýšenia 

poplatku za komunálne odpady pre rok 2022.  

 

* Starosta stručne informoval o ukončení II. etapy modernizácie osvetlenia v našej obci, čím 

sa zavŕšil proces kompletnej výmeny pôvodných pouličných svietidiel so sodíkovou 

výbojkou, resp. so žiarivkovými trubicami za moderné a hlavne úsporné LED svietidlá. Táto 

skutočnosť výrazne prispeje k zvýšenej bezpečnosti občanov pohybujúcich sa po miestnych 

komunikáciách. 

 

* Poslanci boli informovaní o realizovaní opráv výtlkov na miestnych komunikáciách, na 

ktoré bolo použitých celkovo 7 ton asfaltovej zmesi. Vzhľadom na to, že táto oblasť bola 

v minulosti zo strany samosprávy dlhodobo zanedbávaná, miestne komunikácie v niektorých 

častiach obce boli priam v katastrofálnom stave. Lokálna oprava výtlkov predstavuje 

momentálne rozumné riešenie na odstránenie havarijného stavu najviac poškodených 

miestnych komunikácií.  

 

* Starosta taktiež informoval potrebe vykonať hydrogeologický prieskum na studniach 

v Hrabovci. 

 

 

K bodu 9: Záver 

 

Jozef Kostura  po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť na 

rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: 

Ing. Martin Nemec : 

Overovatelia zápisnice:  

MUDr. Peter Čičvara 

MUDr. Jozef Leškanič 
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